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Zmierzch tradycj i  –  narodziny nowoczesności

spółczesny kulturowo-antropologiczny dyskurs literaturoznawczy pogłę-
bia, rozszerza i reinterpretuje wiele zjawisk literatury XX wieku, o któ-
rych skłonni byliśmy sądzić, że zostały już opisane i skomentowane. Jed-

nym z nich wydaje się twórczość Stanisława Balińskiego, poety, pisarza, dyplomaty
i publicysty, emigranta, który po 1945 r. nie wrócił do kraju, wyrażając tym swoją nie-
zgodę na status polityczny PRL-u. Twórczość poety czeka na nową interpretację. Tu
spróbuję pokazać, jak poeta potrafił uchwycić „narodziny” nowego człowieka, człowie-
ka „nowoczesnego” u progu jego mentalnych i kulturowych przemian. Można by rzecz
ująć także z drugiej perspektywy i mówić o zmierzchu człowieka „tradycyjnego”,
ukształtowanego przez myślenie romantyczne. Innymi więc słowy, w poetyckiej twór-
czości Stanisława Balińskiego powstałej w dwudziestoleciu międzywojennym można
dostrzec człowieka na etapie swoistej transpozycji od tradycji ku nowoczesności.

W dwudziestoleciu międzywojennym poeta był przede wszystkim dyplomatą, jako
pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyjeżdżał na placówki do Persji,
Chin i Brazylii, odwiedził także Japonię. Poetyckim plonem podróży po egzotycz-
nych krajach Wschodu jest jedyny, wydany przed wojną w 1928 roku, tomik po-
etycki, zatytułowany Wieczór na Wschodzie. Podróże odbywane w czasie wypełnia-
nia służby dyplomatycznej znalazły więc swoją poetycką realizację, a emocje im
towarzyszące przekazywał poeta także w listach pisanych do Jarosława i Hanny
Iwaszkiewiczów1. W listach odnajdujemy ślady zdziwienia i zachwytu egzotyką
świata Wschodu i jego kulturową odmiennością. Bohater tomiku to turysta, który na
swej drodze spotyka innych wędrowców. Jego sytuację egzystencjalną odczytywać
można dosłownie i metaforycznie. Turysta porusza się bowiem w przestrzeni wy-
znaczonej egzotycznymi nazwami miast: Isfahan, Jezd Lar, Szyraz, Reszt, Dama-
szek, Bejrut i może mniej egzotycznie brzmiącymi nazwami krajów: Persja, Irak,
Indie, Syria, Liban. Ale poetycko ukształtowana podróż nigdy nie jest dosłowna.
                                                          

1 Korespondencja ta znajduje się w Muzeum Literatury w Warszawie oraz w Muzeum Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów na Stawisku. Udostępniono mi ją, gdy w roku 1984 przygotowywałam rozprawę
o twórczości Stanisława Balińskiego; por. Jaskółowa 1988.
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We współczesnych rozważaniach o dyskursie literaturoznawczym metafora tury-
sty jest jednym z popularnych sposobów ujawniania sytuacji człowieka. Ryszard
Nycz wskazuje wykłady Henryka Bergsona z 1895 roku jako źródło tej metafory
i analogiczne jej sensy w ujęciu Zygmunta Baumana i MacCannela z początku XXI
wieku (Nycz 2006).

Dla interpretacji tomiku Stanisława Balińskiego ciekawy jest wywód odnoszący
się do filozoficznej myśli Bergsona. Filozof w wykładach o procesie ludzkiego po-
znania z przełomu wieku XIX i XX używał takich przenośni:

Nareszcie zauważyliśmy przed naszymi pomnikami i w naszych murach cudzoziemców, którzy
w ręce trzymają otwartą książkę, gdzie znajdują bez wątpienia opis cudów, które ich otaczają.
Pochłonięci tą lekturą czy nie zapominają oni czasem (…) o pięknościach, które zobaczyć przy-
szli? Tak też wielu między nami podróżuje poprzez byt, z oczyma utkwionymi w formuły, które
czytają w pewnego rodzaju przewodniku wewnętrznym, zapominając spoglądać w życie, czyta-
ją, by się kierować jedynie tym, co się mówi, i myśleć zwyczajnie raczej o słowach niż
o rzeczach (…) (Bergson 1911, cyt. za: Nycz 2006, 14).

Filozof zwraca więc uwagę na szczególną cechę ludzkiego poznania, polegającą na
tym, że przedmiot (kultura) „obcy” poznawany jest za pośrednictwem wcześniej zgro-
madzonej wiedzy, człowiek jakby nie chciał uwierzyć własnej „intuicji”, w świat obcy
wchodzi uprzednio przygotowany. Z takim przygotowaniem „odkrywali” nowe prze-
strzenie klasycy, natomiast zadziwieni, wolni od rutyny, w przestrzeń sobie obcą, wcho-
dzili romantycy. Stanisław Baliński, spadkobierca romantycznego postrzegania świata
i poeta zafascynowany filozofią Bergsona, pokazuje nowoczesny paradygmat poznania.

Szczególne miejsce w ujawnieniu tego paradygmatu zajmuje refleksja nad perską
poezją i poezją polską. Pierwsza, przywołana nazwiskiem Hafisa2, poety z Szyrazu
w utworach zatytułowanych: Grób Hafisa, Mędrzec z Szyrazu i Toast, druga zaś
wierszami Ślad i Poetyczność podróży – razem dają obraz świadomości człowieka
Wschodu i olśnień Europejczyka, który, stając w obliczu obcego mu świata, dostrzega
w egzotyce humanistyczną wspólnotę. W spotkaniu człowieka Zachodu z kulturą, naturą
i mentalnością Wschodu odbywa się proces wyzwalania od polskiej romantycznej
mentalności. Proces, którego finał zaświadczony jest trzema utworami umieszczo-
nymi na końcu tomiku: W drodze, O podróżnikach i Elegia o ziemi rodzinnej:3

Cały świat jest ojczyzną. Nie ma krajów obcych,
Tylko czas, co je spaja i dzieli jak chłosta.

(W drodze, s. 57) (wszystkie podkreślenia E.J.)

Podróż po bladej, w srebrnym kołowrocie planet
Kuli jak magnes złoty wabi przez nieznane
Lądy i wody, w barwach umaczane palet
Palmowego południa, północy źródlanej.

(O podróżnikach, s. 58)

                                                          
2 Hafiz lub Hafis Szamsudin Mohammad, najsłynniejszy poeta perski, żyjący ok. 1325–1390 r. w Szirazie.
3 Wszystkie cytaty z wierszy pochodzą z: Baliński 1982. Pod tekstem podaję tytuł utworu i stronę.
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I powrócę. I odjadę. Znów wrócę.
Ale każdy mnie powrót oddali,
Bo nie umiem kochać tej ziemi,
Bez której umarłbym z żalu.

Słowa ostatniego wiersza, wyrażające ambiwalencję emocji wobec „ziemi rodzin-
nej”, są wypowiedzią nowoczesnego Europejczyka, który przyznaje się do prawa
wyboru własnego miejsca na ziemi, zaświadczając jednocześnie rozchwianie ro-
mantycznych, stałych punktów odniesienia. Stąd pytania:

Gdzie jesteście, białe domy, zielone ogrody,
Łąki szare, stawy siwe, gdzie jesteście?

(Elegia o ziemi rodzinnej, s. 61)

Trzy ostatnie teksty tomiku, za pośrednictwem metafory podróżowania, ujawniają
rodzaj świadomości „przejściowej” człowieka nowoczesnego, który przestaje po-
strzegać jednoznaczne punkty odniesienia w świecie, bo „cały świat jest ojczyzną”,
podobne rozchwianie ujawnia wyznanie w formie oksymoronu, zamykające Elegię
o ziemi rodzinnej, które jest jednocześnie ostatnim zdaniem tomiku.

Tomik układający się jak dziennik z podróży, przywołujący miejsca, zdarzenia i ludzi
jest jednocześnie refleksją o czasie i spotkaniu obcej kultury, która w przedziwny sposób
staje się uniwersalna. Dwa zwłaszcza utwory, z dwu perspektyw podejmujące problem
innego, obcego tworzą uzupełniającą się, uniwersalną całość. Mam na myśli wiersz
Grób Hafisa i Ślad. Łączy je motyw spotkania, pamięci, wina i poezji. Poezję Hafisa
wyróżnia na tle kultury perskiej podejmowana tematyka bachicznych poematów, afirma-
cji życia i pogardy dla hipokryzji. Jednocześnie wiersze tego poety są ciągłym poszuki-
waniem jedności z Bogiem przez sięganie do mistycyzmu sufickiego4.

Grób Hafisa to poetyckie spotkanie z myślą poety perskiego. Spotkanie z poezją
na grobie poety, gdzie odczytuje się wybrane na chybił trafił wersy jego utworów5.
Poetyckie spotkanie, rozpoczyna się słowami:

W cyprysowym Szyrazie na Hafisa grobie
Rzekł mułła do mnie: „Panie, powróżę i tobie.”
Otworzył sinozłotą księgę, czytać zaczął –

Obcy podróżny (podkr. E.J.) wierszy wysłuchał w milczeniu.
Potem, kiedy odjechał z cichego Szyrazu,
Ich czaru wieczornego zapomnieć już nie mógł.

(Grób Hafisa, s. 21–22)

Poetycki pamiętnik z podróży ujawnia rodzaj olśnienia, które jest konsekwencją
spotkania z obcą kulturą, filozofią i religią. Hafis to w języku perskim „znający
                                                          

4 Sufizm to symboliczna egzegeza Koranu w mistyce islamskiej.
5 Spotkanie opisane zostało także w „Tygodniku Ilustrowanym” nr 3 z 1927 roku. Tu bowiem wydru-

kowano opowiadanie Stanisława Balińskiego zatytułowane Śniadanie na grobie Hafisa.
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Koran na pamięć”, a symboliczna egzegeza Koranu w sufizmie, czyli mistyce islam-
skiej, zakłada, że

dosłowne brzmienie tekstów zdradza z początku jedynie sens zewnętrzny, za którym ukrywa się tajemnica
boskości. Wszelkie fizyczne rzeczy świata wskazują na wymiar metafizyczny; ziemski świat jest jedynie
zwierciadłem, które, jakkolwiek w słaby i zniekształcony sposób, odbija boskie piękno (Lurker 1994, 90).

Człowiek w tej poezji jest podróżnikiem w życiu, pielgrzymem, który widzi jeden
cel podróży, jakim jest osiągnięcie pierwotnej wspólnoty z boską instancją.

Sufizm zna drogę zbawienia (tarika), która poszczególnymi swoimi stadiami i stacjami jest sym-
bolem duchowego oczyszczenia sufiego. Warunkiem wyruszenia w drogę ku Bogu jest poznanie,
że świat zjawisk to nic innego jak zasłona zakrywająca boskość (Lurker 1994, 299).

Taką poetycką wykładnię myślenia o drodze do osiągnięcia szczęścia odkrywa
„obcy” turysta w spotkanych na swej drodze wierszach Hafisa.

Obcy podróżnik zostaje oczarowany słowem, które odczytuje najpierw tylko jako
prośbę o zachowanie pamięci:

„Wspomnij mnie – Hafis mówi – ile razy będziesz,
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Gdziekolwiek będziesz kochał albo pił nieskromnie,
Przyjacielu, Hafisa wspomnij.”

(Grób Hafisa, s. 21)

Powraca więc pamięć w „szynkach” i „knajpach”, gdzie, pijąc wino, marzy
i przywołuje wciąż na nowo obrazy zachowane z egzotycznej podróży.

Widział się w dzień wiosenny w kwitnącym Szyrazie,
W cyprysowej, na grobie Hafisa, oazie,
Wśród zadumanych mułłów o pasterskich rysach,
Zaczytanych, wmodlonych w dywany Hafisa,
A karminowy zachód, co nad nimi gaśnie,
Miał kolor tego wina, które on pił właśnie.

(Grób Hafisa, s. 22)

Zadziwiające jest ustawienie naprzeciw siebie „ich” – mułłów o pasterskich rysach
i „jego” – który pił właśnie wino w różnych miastach. W tym zderzeniu dochodzi do
rodzaju samopoznania, do odkrycia jakiejś prawdy o sobie i świecie, który był mu kultu-
rowo zupełnie obcy. Jego „knajpy” i „wino” przybierają zewnętrzną barwę tamtego
czarownego świata. Ten czar zrodziły słowa poety wypowiedziane w przestrzeni egzo-
tycznego Orientu, (na grobie Hafisa), wyrosłe z mistyki Wschodu, mają moc odkrywa-
nia prawdy, która zakryta jest symbolami zewnętrznego świata. Jednym z takich symbo-
li, który ujawnia ukryte mistyczne sensy, jest wino (por. Lurker 1994, 301).

Pojawienie się tego napoju w poezji perskiego poety wymaga komentarza, bo-
wiem w krajach muzułmańskich wino jest trunkiem zakazanym. Picie wina sprowa-
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dza na Persa (Irańczyka) bardzo surowe kary, dlatego okoliczności spożywania tego
napoju były zawsze bardzo tajemnicze i romantyczne. Uroku obrzędom i ekstatycz-
nym uniesieniom dodawały zwykle okoliczności picia wina w ruinach starych bu-
dowli, często sakralnych. Z drugiej natomiast strony, jak wskazano wyżej, jest to
napój – symbol, zewnętrzna oznaka poznania najwyższej prawdy.

Dwa są zatem znaki, które stanowią drogę do odnalezienia równowagi ontolo-
gicznej, wyprowadzane z poezji Hafisa przez dwudziestowiecznego poetę – turystę:
słowo poetyckie i obrzęd picia wina. Te dwa elementy, które dla poety z Szyrazu
stanowią podstawowy wyznacznik poetycko przetworzonej kosmologii sufizmu, dla
obcego w świecie wschodnim poety-turysty stają się sygnałami kulturowej jedności.
W świecie Orientu bowiem, przy całej jego egzotyce i odmienności w porównaniu
z doświadczeniami Europejczyka, odnajduje on znaki, które odkrywa jako bliskie,
oswojone, tkwiące w jego poczuciu tożsamości. Te znaki, wywiedzione z roman-
tycznego myślenia, pojęcia poezji i poety oraz ich roli w kształtowaniu świadomości
kulturowej, z tradycji greckiej wyrosła świadomość bachicznej obrzędowości.

W tomiku Balińskiego znajdujemy słowa Mędrca z Szyrazu, który zapewnia, że
słowo poetyckie jest drogowskazem dla każdego wędrowca:

Niczego więcej nie chcemy. Groby poetów są z nami.
Kiedy samotni jesteśmy, (…)
Pocieszyć przyjdą poeci słowami rozpalonemi,
Co z nieba lecą – płomiennie – i płoną wieczyście w ziemi.
Czegóż pragnąć, gdy serca i groby poetów są z nami?

(Mędrzec z Szyrazu, s. 29)

Spotkanie z innym, w kulturowo odmiennym od własnego świecie Orientu, powoduje
odkrycie tego, co pozwala na nowo spojrzeć na własną tradycję i w dość istotny sposób
ją przewartościować. Oto bowiem w sercu kultury Wschodu, tej samej, która była od-
kryciem dla romantycznych poetów polskich i europejskich, a zwłaszcza francuskich6,
odnajduje dwudziestowieczny poeta ślad kulturowej wspólnoty. Śladem tym jest sposób
myślenia o poezji i traktowania poetów. Poeta w roli przewodnika i mędrca przypominać
może romantycznego wieszcza, który jednak przemawia łagodnie i pokazuje drogę
osiągnięcia pełni szczęścia. Taka postawa perskiego poety, którą wskazuje w swych
utworach Stanisław Baliński, wyjaśnia z jednej strony poczucie wyobcowania, wyrażane
przez polskich romantyków, wędrujących po szlakach Orientu, z drugiej zaś pozwala na
uchwycenie wspólnoty myślenia o niezwykłej roli poety i poezji. Dla człowieka Wscho-
du poeta jest przewodnikiem, Polak ideę tę odziedziczył z tradycji romantycznej. Jakże
                                                          

6 Polscy poeci romantyczni odbyli swe podróże na Wschód, nadając im później literackie kształty,
w latach: 1826 – Adam Mickiewicz; 1836–1837 – Juliusz Słowacki. Wędrówki w egzotyczne rejony
świata nie były jednak wyłącznie polską specjalnością. Najwcześniej, bo w latach 1806–1807 odbył
egzotyczną podróż do Grecji i Ziemi Świętej Francis-René Chateaubriand; przed Słowackim, a po Mic-
kiewiczu Alphonse Marie Louise Prat de Lamartine w latach 1832–1833 odbył podróż do Syrii, Grecji
i Serbii, na koniec warto przywołać podróż na Wschód, którą odbył Gérard de Nerval.
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wielkie musiało być jego zdziwienie i odkrycie, gdy na swym szlaku spotkał Araba,
który wspomina samotnego Polaka, dlatego, że był poetą.

Na Libanie w dzień miętą pachnący i makiem,
W ogrodzie ubielonym migdałowym majem,
Rzekł siwy Arab do mnie: „Ty jesteś Polakiem.
Wiem. Jedziesz z kraju, który poetów jest krajem.

Wiem od ojca, co kraj twój w głębi serca pieścił
I wspominał nam zawsze o jednym Polaku,
Który tu kiedyś wiosną żył przez dni czterdzieści
W klasztorze misjonarskim przy cedrowym szlaku.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

Gdy odjeżdżał, zakonni na pamięć mu dali
Butel szklany, co cenny mieścił w sobie trunek;
Ojcu, który niósł butel, darował rysunek,
Ręką pożegnał góry i pojechał dalej.

Lecz ojciec nie zapomniał. Bo nie zapomina
Się poetów – zawołał pobożnie Beduin –
Ojciec dawno już umarł. I rysunku nie ma.
Z klasztoru został cyprys i wianuszek ruin.
I pamięć ma. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
O d tej wiosny minęło wiosen co niemiara
I tysiące księżyców wschodziło na schadzki,
Nazywał… nie pomnę już… poczekaj…zaraz…
Słowacki!”

(Ślad, 42–43)

Kult poezji Hafisa, odkryty przez turystę, wędrującego po miastach Wschodu
i odkrycie śladu pamięci o polskim poecie, to dwa doświadczenia, które weryfikują
polski romantyczny mit poety i poezji. Takim kategoriom, jak pamięć, poezja i poeta
romantyzm nadał piętno wyjątkowości w kulturze polskiej. Baliński, przedstawiając
spotkanie z siwym Arabem, który podkreśla, że „nie zapomina się poetów” i pokazując,
jak słowo Hafisa jest przedmiotem czci, weryfikuje to, co Maria Janion w swojej książ-
ce o Niesamowitej Słowiańszczyźnie nazywa „paradoksalną polską mentalnością”
(Janion 2006, 12). Przejawem jej jest poczucie bezsilności i klęski przy jednocze-
snym przekonaniu o wyjątkowych cierpieniach i mesjanistycznej dumie. I taką postawę
prezentował Słowacki w relacji siwego Araba: „Szeptano o nim, że ma serce chore.
Nigdy się nie uśmiechał, (…) że musi cierpieć – mówił – za kraj i za wielu…”

Jednocześnie przecież ten obcy przybysz został zrozumiany, bo był poetą. Baliński
weryfikuje romantyczny mit samotności i braku zrozumienia poety, a konfrontacja
tego mitu z mentalnością ludzi Wschodu prowadzi do pokazania, że to, co w pol-
skiej świadomości miało nosić znamiona peryferyjności, wyjątkowości znamiennej
dla polskiego myślenia romantycznego, jest zjawiskiem uniwersalnym. Uniwersalne
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jest myślenie o roli poety i poezji. Poezja ocala pamięć – nie tylko tę romantycznie
rozumianą, pamięć własnej przeszłości i kultury, ale i tę uniwersalną pamięć o czło-
wieku i jego myśli, nawet wtedy, gdy myśl ta wydaje się bardzo egzotyczna.

Tak więc przedwojenny tomik Stanisława Balińskiego tylko pozornie powiela te-
mat i refleksję romantycznych wędrówek po krajach Orientu. Gdy bowiem Adam
Mickiewicz dostrzegał egzotykę, to natychmiast odwracał się od niej, by ujawnić
poczucie samotności, tęsknoty, braku zrozumienia:

W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.

(Stepy akermańskie)

Polko! – i ja dni skończę w samotnej żałobie
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.

(Grób Potockiej)

U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie, i – niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawice
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

(Pielgrzym)

W tomiku dwudziestowiecznego poety-dyplomaty (turysty) egzotyka zadziwia
i upaja jak narkotyk, bo staje przed nią bez „uprzedzeń”. Jeśli bywa z czymś porów-
nywana, to z doświadczeniem innych, wcześniejszych podróżników, np. Pana de
Gobineau czy Słowackiego.

Bohaterem tomiku poetyckiego Stanisława Balińskiego pt. Wieczór na Wschodzie jest
wędrowiec, dwudziestowieczny turysta, dyplomata i poeta, który przestaje być roman-
tycznym pielgrzymem i odbywa drogę ku odkryciu świadomości nowoczesnego Euro-
pejczyka. Wieczór na Wschodzie to zmierzch romantycznego myślenia o Oriencie, to
także zmierzch postrzegania jednoznacznych punktów odniesienia, to spotkanie z egzo-
tyczną kulturą, które przynosi nowe rozpoznanie miejsca człowieka w świecie. To czło-
wiek, który przestaje być jednoznacznie zakorzeniony, choć jeszcze nie jest „wykorzenio-
ny”, to człowiek poszukujący, który, odkrywając uniwersalne elementy kultury, nie znaj-
dzie już drogi powrotu do pierwotnej jedności, mimo że wskazano mu ją w poezji Hafisa.

Bohater Wieczoru na Wschodzie to jeszcze nie „włóczęga”, bez życiowego celu,
a więc człowiek określany dziś mianem „osobowości ponowoczesnej”, ale ten, który
odbywa drogę wyzwalania od tradycyjnych (czytaj: romantycznych) wzorców. Ba-
liński uchwycił w tym tomiku świadomość człowieka w drodze ku nowoczesności,
tyle tylko, że ta nowoczesność bywa znaczona ciemnymi barwami, jak w wierszu
Kontrasty, czy Attaché poselstwa:
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Nocą podróżną, gdy sen odbiega,
Na obcą rzekę patrzę:
Niebo jest czarne nad moim brzegiem,
Nad tamtym – jaśniejsze, bladsze…
Woda [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Przy tamtym brzegu cała jest w gwiazdach,
Przy tym – jest czarna.

(Kontrasty, s. 52)

Maszyna do pisania. Okólnik. Telegramy.
Instrukcja polityczna. Propaganda. Szyfry.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
I ja z tym wszystkim płynę jak rzecz, co ma serce,
Ja, jeden przyrząd więcej mojego zawodu.

(Attaché poselstwa, s. 53)

Wieczór na Wschodzie to literackie zjawisko dwudziestolecia międzywojennego,
które oglądane z perspektywy kulturowo-antropologicznej pokazuje zmierzch świa-
domości tradycyjnej i ujawnia narodziny świadomości nowoczesnej. Sygnalizuje
przy tym zagrożenia i koszty tych przeobrażeń, a wśród nich alienację w świecie
przedmiotów i gubienie jednoznacznych punktów odniesienia.
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E W A  J A S K Ó Ł O W A

D u s k  o f  t r a d i t i o n  –  d a w n  o f  m o d e r n i t y
The aim of the article is to present the volume of Stanisław Baliński's poems Evening in the East as a text which shows
the birth of modern man in the poetry of 20th century. The hero is a wanderer, a tourist of 20th century, a diplomat and
poet who ceases to be a romantic pilgrim and who discovers a path leading to the consciousness of a modern European.
Experiencing exotic culture leads him to recognize the position of a man in the world and his quest for universal ele-
ments of the culture. His path leads through exotic culture of the East, poetry of Hafiz and traces of romantic Polish
poetry found in this oriental world.

N i e d e r g a n g  d e r  T r a d i t i o n  –  G e b u r t s s t u n d e  d e r  M o d e r n i t ä t

Der Artikel diskutiert den Band Wieczór na Wschodzie von Stanisław Baliński als Text, der die Geburt
des modernen Menschen in der Poesie des 20. Jahrhunderts zeigt. Protagonist ist ein Wanderer, Tourist
des zwanzigsten Jahrhunderts, Diplomat und Dichter, der aufhört, romantischer Pilger zu sein und den
Weg beschreitet hin zur Entdeckung des Bewusstseins eines modernen Europäers. Die Begegnung mit der
exotischen Kultur führt zu einer neuen Erkenntnis über den Platz des Menschen in der Welt, der
universelle Elemente der Kultur sucht und entdeckt. Der Weg zu dieser Entdeckung führt über die
Begegnung mit der exotischen Kultur des Orients und der Poesie des Hafiz sowie dem Auffinden von
Spuren der polnischen romantischen Dichtung in der exotischen Welt.


